
(( قال اهللا هذا يوم ينفع الصادقين ؛  ))بسم اهللا الرحمن الرحيم (( ؛ أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 

صدقهم لهم جنات تجري من تحتها األنهار خالدين فيها أبدا رضي اهللا عنه ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم 

أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا  . هللا ملك السموات واألرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير ))

قال   بقيت الفوائد ؛ فوائد اليت قبلها ؟ طيب . (( قال اهللا هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ))تبارك وتعاىل: 

من فوائد هذه اآلية الكرمية: تسليم األنبياء عليهم الصالة والسالم  (( إن تعذبهم فإنهم عبادك ))اهللا تعاىل: 

ومن  مر إىل اهللا عزوجل ؛ ألن هذا من عيسى عليه الصالة والسالم وهو أحد األنبياء أويل عزم .وتفويض األ

فوائدها: إطالق العبودية على من استحق التعذيب ؛ والعبودية نوعان: خاصة ، وعامة ؛ واخلاصة نوعان: أخص 

(( إن كل من قال اهللا عزوجل:  وأعم ؛ العامة هي عبودية القدر يعين عبودية التكوين ، هذه عامة لكل أحد ،

وال يشد عن هذه العبودية أحدا ، وال ميكن أن يعارض هذه  في السموات واألرض إال آت الرحمن عبدا ))

العبودية أحد ، كل اخللق ، ال يستطيع أكثر عباد اهللا أن مينع قدر اهللا عزوجل فيه ، وهذه عامة للمسلم والكافر 

وهي العبودية للشرع ، العبودية لشريعة اهللا أن يتذلل اإلنسان لشريعة اهللا عزوجل ؛ والرب والفاجر ؛ والثاين خاصة 

وهذه خاصة مبن ؟ ملن أسلم وجه هللا ؛ فيخرج منها الكافر فليس بعبد هللا ذا املعىن ؛ هذه العبودية اخلاصة 

الم ، كما يف قول اهللا تنقسم إىل أعم وأخص ، أخص هذه العبودية اخلاصة عبودية الرسول عليهم الصالة والس

(( فأوحى إلى عبده ما وقوله:  (( وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ))تعاىل: 

(( الحمد هللا الذي أنزل الكتاب على وقوله:  (( تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ))وقوله:  أوحى ))

هذه أخص أنواع العبودية وهي عبودية  ه كان عبدا شكورا ))(( إنواألمثلة كثرية ، وقال يف نوح:  عبده ))

من تبليغ الرسالة الرسالة ألن الرسل عليهم الصالة والسالم مكلفون بأمر زائد على ما كلف به املرسل إليهم 

ومن فوائدها: أن هللا تبارك وتعاىل أن يعذب ويرحم ؛ وإن  والصرب على إبالغها والدعوة إىل اهللا وغري ذلك .

ت فقل: أن يعذب ويغفر لتطابق اآلية ؛ ولكن هل هذا على ظاهره أو نقول أن يعذب من يستحق التعذيب شئ

(( ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ؟ ألن اهللا تعاىل ال يعذب أحدا ال يستحق التعذيب كما قال عزوجل: 

: حكمة اهللا عزوجل يف جعل اخللق ينقسمون إىل قسمني:  ومن فوائدها . فال يخاف ظلما وال هضما ))

ولو ال هذا االنقسام ما  )) (( هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمنقوله تعاىل: كمعذب ، ومغفور له ،  

وال أرسلت رسل ؛ لكن حكمة اهللا  وال شرع اجلهاد وال األمر باملعروف والنهي عن املكر ظهر فضل اإلميان

أي مغفرة اهللا عزوجل ملن شاء من عباده ؛ لقوله:  ومن فوائدها: إثبات املغفرة الناس قسمني . اقتضت أن يكون

وقد مر عليكم معىن املغفرة وهي: سرت الذنب والتجاوز عنه ؛ نأخذ هذا من اشتقاق هذه  (( وإن تغفر لهم ))



ومن فوائدها:  فهو ساتر وواقي .وهو الذي يتقى به السهام جيعل على الرأس ؛  الكلمة فإا مشتقة من املغفر

واحلكمة ؛ واعلم تضمناه من صفة وهي العزة واحلكم  إثبات هذين االمسني الكرميني: العزيز واحلكيم ، وإثبات ما

أن األمساء الكرمية قد تستلزم معاين أخرى ال يدل عليها اللفظ االشتقاقي لكن تكون من اللوازم ، كاخلالق مثال ، 

هللا ، اخلالق من أمساء اهللا تدل على صفة اخللق وتدل على صفات أخرى الزمات لذلك وهي اخلالق من أمساء ا

(( اهللا الذي خلق سبع سماوات ومن األرض مثلهن يتنزل األمر بينهن العلم والقدرة ، كما قال اهللا تعاىل: 

الصفات أكثر من  وذا نعرف أن لتعلموا أن اهللا على كل شيء قدير وأن اهللا قد أحاط بكل شيء علما ))

األمساء ؛ وجه هذا أن كل اسم البد أن يتضمن صفة أو أكثر وليس كل صفة مشتق منها اسم ؛ فلهذا نقول 

اإلنسان إذا قرأ هذه اآلية يتوقع أن يكون ختامها فإن قال قائل:  صفات اهللا عزوجل اليت بلغتنا أكثر من أمسائه .

واملناسب أن يقول  (( إن تغفر لهم ))جواب  العزيز الحكيم )) (( إنك أنت" فإنك أنت الغفور الرحيم " ألن 

" إنك أنت الغفور الرحيم " ؟ فما اجلواب ؟ اجلواب قيل: أن اآلية وإن كانت مرتبة من شرطيتني فهما مبعىن 

جواا:  : (( فإنهم عبادك )) ، (( وإن تغفر لهم ))وجواا (( إن تعذبهم ))واحد ؛ اآلن اآلية فيها شرطيتان 

لكنها يف احلقيقة كشرط واحد ؛ فيكون تعذيب الظاملني بظلمهم واملغفرة ملن  (( فإنك أنت العزيز الحكيم ))

ملن يستحقون املغفرة ؛ هذا يغفر ا احلكمة اليت على يستحق املغفرة مبنيا على العزة اليت ا يعذب الكافرين و 

العزة واحلكمة لكان هذا هو املناسب ؛ هذا أقرب ما يكون  من وجه ، وجه آخر: تقسم الناس إىل هذا اقتضته

يف هذه  (( قال اهللا هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ))قال اهللا تعاىل:   مث نبدأ درس الليلة . واهللا أعلم مبراده .

 اآليات كلها: إثبات القول هللا عزوجل وأنه مسموع وأنه حبرف ؛ ألن مقول القول هو حروف ، واهللا تعاىل

خياطب من خياطب به فيكون مسموعا ؛ فيكون يف هذا رد على القائلني بأن كالم اهللا هو املعىن القائم بنفسه  

(( قال اهللا  كما هو مذهب األشعري ـ قصدي باألشعري املنتسب أليب حسن األشعري ال نفس أيب احلسن .

خرب املبتداء ؛ وهلذا جاء مرفوعا ؛  )) يوم (( " هذا " املشار إليه: يوم القيمة ، و هذا يوم ينفع الصادقين ))

وعلى هذه القراءة  (( هذا يوم ينفع ))وليس ظرفا إذ لو كان ظرفا لكان منصوبا ؛ لكن فيه قراءة سبعية بالنصب 

الصدق يكون بالقول  (( ينفع الصادقين صدقهم ))يكون هذا الواقع يقع يوم ينفع الصادقني صدقهم ؛ وقوله: 

فعل وباالعتقاد ؛ أما الصدق بالقول فهو مطابقة اخلرب للواقع ، مطابقة اخلرب للواقع هذا صدق ، وبالعمل يعين بال

صدق القول ؛ وأما الصدق باالعتقاد فأن يكون اعتقاده مطابقا لقوله ، مثال ذلك: قول القائل: ال إله إال اهللا ، 

ب يؤمن ذا بأنه ال إله إال اهللا أو هذا خرب ، صدق أو كذب ؟ صدق ؛ لكن هل يصدقه القلب مبعىن هل القل

ال ؟ إن كان يؤمن بقلبه اجتمع يف حقه صدق القول وصدق االعتقاد ؛ صدق الفعل أن يكون الفعل متبعا فيه 



الشريعة ومطابقا ملا يف القلب ؛ وعلى هذا فاملبتدع ليس صادقا ، واملنافق ليس صادقا ألن فعله ال يطابق ما يف 

(( يوم ينفع الصادقين صدقهم ادق ألنه لو كان صادق اإلميان ما خرج عن شريعة الرمحان قلبه واملبتدع ليس بص

(( يوم ينفع  والصديقية مرتبة هي أعلى املراتب بعد النبوة ؛ وسيأيت الكالم عليها إن شاء اهللا يف الفوائد . ))

قتضي االختصاص أي هلم " هلم" خرب مقدم وهذا ي الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها األنهار ))

جنات مجع جنة وهي الدار اليت أعدها اهللا عزوجل للمتقني فيها ما ال عني  (( جنات تجري ))دون غريهم ؛ 

رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر ؛ تأيت يف القرآن مفردة وجمموعة ومثناة ؛ أما اإلفراد فباعتبار جنس 

ع فباعتبار األنواع ألا درجات متعددة أعد اهللا للمجاهدين يف سبيله فتشمل كل ما كان من اجلنات ؛ وأما اجلم

(( ) مث قال: (( ولمن خاف مقام ربه جنتان )مائة درجة ؛ وأما التثنية فباعتبار اجلنس ، وهذا يف قوله تعاىل: 

اء ، هذا ما اجلريان معروف واألار مجع ر وهو امل (( تجري من تحتها األنهار ))؛  ومن دونهما جنتان ))

(( مثل الجنة التي وعد نعرفه يف الدنيا لكنه يف اجلنة أار أصنافها أربعة ذكرها اهللا تعاىل يف سورة القتال فقال: 

خمر لذة للشاربين وأنهار من المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من 

يف عدم املسؤولية عما أكلوا أو  (( ولهم فيها من كل الثمرات ))هذا يف الشراب ، يف املأكل  صفى ))عسل م

يعين ال من فوقها ؛ ولكن هل معناه من حتت السقف ؟  (( من تحتها ))وقوله:  . (( ومغفرة من ربهم ))تركوا 

األار كما جاء يف السنة  أي من حتت هذه األشجار والقصور واخليام ؛ وجرائن هذه (( من تحتها ))ال ، 

بدون أخدود وبدون حفر جتري على السطح ال حتتاج إىل األخدود تقوم وال احلفر حتفر وإمنا جتري حسب رغبة 

اخللود هو املكث الطويل ؛ فإن أكد باألبدية  (( خالدين فيها أبدا ))؛  الساكنني يصرفها اإلنسان كما شاء

كث الدائم ما مل يكن دليل على أنه مؤقت ؛ وعلى كل حال فإن أكد صار أبديا ؛ وقيل: إن اخللود هو امل

رضي اهللا عنهم مبا  (( رضي اهللا عنهم ورضوا عنه )) باألبدية انقطع القول بأنه خلود طويل ألنه أكد باألبدية .

نعمه عليهم فإن اهللا تعاىل يسأهلم ما يريدون فيعدون عليه قاموا به من طاعته ؛ ومتام الرضى إذا دخلوا اجلنة 

(( وهذا الرضوان الدائم الكامل ؛  ( إن لكم أن أحل عليكم رضواني فال أغضب عليكم بعده أبدا )فيقول: 

مباذا ؟ مبا وفقهم له من األعمال الصاحلة يف الدنيا ومبا أثام عليه يف اآلخرة ؛ فإن املؤمن الشك  ورضوا عنه ))

وجل من  املشار إليه ما ذكره اهللا عز ))ذلك  (( الفوز العظيم ))(( ذلك  مسرور بطاعة اهللا راض ا فرح ا .

اجلنات اليت جتري من حتتها األار واخللود فيها والرضى ؛ وأشار إليهم بإشارة البعد وذلك لعلو مرتبته وارتفاعه 

الرجل إذا غلب غلبة وإال فالذكر قريب لكن أشار إليه لعلو مرتبته فإنه فوز ال نظري له الفوز العظيم ؛ يقال: فاز 

 أي ذو العظمة البالغة اليت (( العظيم ))مرضية ؛ وال يكون هذا إال بالنجاة من املرهوب وحصول املطلوب ؛ و



(( قال اهللا هذا يوم ينفع الصادقين من فوائد هذه اآلية: إثبات القول هللا عزوجل ؛ لقوله:   ليس هلا نظري .

 تعاىل حبروف وليس املعىن القائم بنفسه ؛ ألن مقول القول حروف .ومن فوائدها: أن قول اهللا  . صدقهم ))

ومنها: أن قول اهللا تعاىل بصوت مسموع ؛ ألن كل هذا يف سياق احملاورة مع عيسى عليه الصالة والسالم ؛ مث 

ىن القائم اعلم أن القول عند اإلطالق ال يراد به إال اللفظ املسموع ، ال ميكن أن يراد بالقول عند اإلطالق املع

(( ويقولون في أنفسهم لو ال كما يف قوله تعاىل: ،  بالنفس أبدا ؛ بل إذا وجد به املعىن القائم بالنفس قيد 

ومن فوائدها: الفائدة العظيمة يف الصدق ؛ ألن اإلنسان يأيت يوم القيمة أحوج ما يكون إىل ما  . يعذبنا اهللا ))

والرتغيب فيه ؛ ألن ذكر كونه نافعا يف ذلك  ئدها: احلث على الصدقومن فوا ينفعه ؛ والصدق يوم القيمة ينفع .

 الوقت احلرج يدل على الرتغيب فيه واحلث عليه ؛ وقد حث عليه النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف قول: (

عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وال يزال الرجل يصدق ويتحرى 

والصديقية أعلى مراتب البشر بعد النبوة ؛ ويكفيك اقتناء بفائدته ومثرته  يكتب عند اهللا صديقا ) الصدق حتى

ما حصل للثالثة الذين خلفوا أي خلف أمرهم ومل يقضى فيه بشيء حىت جاء الوحي وهم: كعب بن مالك ، 

النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم منها هال بن أمية ، مرارة بن ربيع ؛ هؤالء الثالثة ختلفوا عن غزوة تبوك وملا رجع 

جاء املعذرون يعتذرون إىل الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم وقد أخرب اهللا عنهم قبل وصول النيب صلى اهللا عليه 

(( يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم لتعرض عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس وآله وسلم إىل املدينة  وقال: 

كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن اهللا ال يرضى عن ومأواهم جهنم جزاء بما  

أما الثالثة فصدق وأخربوا بالصدق وأنزل اهللا سبحانه وتعاىل فيهم آيات تتلى يف الصالة  القوم الفاسقين ))

الذين آمنوا (( يا أيها وخارج الصالة ويثاب على قراءا وحث على أن يكون مثلهم فقال بعد ذكر اآليات: 

وهذا أمر  (( لهم جنات ))ومن فوائدها: إثبات الثواب باجلنة ؛ لقوله:  . اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقين ))

ومن فوائدها: أن هذا الثواب خيتص به الصادقون ؛ من يعرف وجه ذلك ؟  معتقد عند مجيع الطوائف املسلمني .

فوائدها: وصف اجلنات بأن األار مطردة جتري من حتت ومن  تقدمي اخلرب على املبتداء يدل على احلصر .

ومن فوائدها: أن أهل اجلنة  األشجار والقصور وما أمجله من منظر وما ألذه من خمرب ـ اللهم اجعلنا منهم .

وهل هي موجودة اآلن ؟ نعم هي اآلن موجودة يف السموات  (( خالدين فيها أبدا ))خملدون فيها أبدا ؛ لقوله: 

اهللا عليه وآله وسلم دخلها  واإلعداد يكون مهيئا ألهله ، و النيب صلى (( أعدت للمتقين ))هللا تعاىل: ، قال ا

 اومن فوائدها: إثبات رض حني عرج فيه ورأى فيه ما رأى ومثلت له حني قام يصلي صالة الكسوف هي والنار .

والرضا صفة ذاتية أو فعلية ؟ فعلية ألا تتعلق مبشيئته ،  (( رضي اهللا عنهم ورضوا عنه ))اهللا عزوجل ؛ لقوله: 



وكل صفة تتعلق باملشيئة فهي فعلية ؛ وهل هي حقيقة أو هي كناية عن إرادة الثواب أو هي الثواب نفسه ؟ فيها 

قوالن: القول األول: أا حقيقة ، وهذا القول هو الذي جيب اتباعه ألنه ظاهر الكتاب ، والواجب إجراء 

 قلنا ، يقوى ويضعف ويزول وبقى ؟ قال قائل: الرضا معىن يقوم بالنفس تاب على ظاهره بدون حتريف . فإنالك

: وما املانع أن نثبتها هللا وقد أثبته لنفسه ؟ ما هو املانع ؟ لكن نعلم أن رضا اهللا ليس كرضا املخلوق الذي يزول 

له وله ما يزيله على وجه خيتص باهللا عزوجل ؛ ألن بأدىن سبب أو يوجد بأدىن سبب ؛ بل له أسبابه املقتضيات 

؛ أهل التحريف قالوا إن اهللا ال  (( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ))لدينا قاعدة عامة وهي قوله تعاىل: 

ميكن أن يرضى ، الرضا صفة عارضة واهللا تعاىل منزه عن الصفات العارضة ألن صفات العارضة صفات حادثة 

وم إال مبحدث ؛ وكل هذه التعليالت ومهية ال عقلية مقوضة بداللة الكتاب والسنة على ثبوت واحلادث ال يق

ذلك ؛ وهلذا ـ أي لكوم ال يعتقدون الرضا احلقيقي ـ قالوا معىن الرضا إرادة الثواب ، ومل يقولوا إنه ثواب بل قالوا 

صفات: احلياة والعلم والقوة واإلرادة والسمع والبصر إرادته ألم يثبتون اإلرادة ؛ تعرفون أن األشعرية يثبتون سبع 

ومنهم من يقول الذين ال يثبتون اإلرادة يقول إن الرضا هو الثواب والثواب   .والكالم ؛ فقالوا الرضا إرادة الثواب 

؛ والشك أن هذا حتريف وكما تعلمون  كما نعلم شيء منفصل عن اهللا خملوق يكون بالكلمة كلمة اهللا عزوجل

أن الرضا الذي يعطيه اهللا أهل اجلنة أعظم مناه وأكمل من كل ما جيدوه يف اجلنة من نعيم ؛  ذكرنا يف احلديث مما

 ومن فوائدها: رضا أهل الصدق عن اهللا عزوجل ؛ فكيف نفسره مبا هو أدىن ونقول هو الثواب أو إرادة الثواب .

و ال يرضى ؟ أو الواجب الرضى بقضاء اهللا  وهذا فيه شيء من اإلشكال ، هل لإلنسان أن يرضى عن اهللا أ

( رضيت باهللا ربا وباإلسالم دينا مطلقا ؟ الثاين ، الواجب رضى اإلنسان عن ربه مطلقا ، البد أن يقول: 

(( قال:  (( رضي اهللا عنهم ))؛ فهل نقول إن هذا من باب املشاكلة يف اللفظ ؟ ملا قال: وبمحمد رسوال  ) 

إن الرضى هنا ليس املراد هو قابل الغضب ألنه إذا ثبت الرضى ثبت الرضى إذا مل يثبت أو نقول  ورضوا عنه ))

فضده الكراهة والسخط والغضب أو عدم الرضى بدون كراهة وال سخط وال غضب ؛ فال يلزم من ذلك أن نقول 

يرضى اإلنسان  إن اإلنسان له اخليار بني أن يرضى بقضاء اهللا وقدره وأن ال يرضى ؛ بل نقول إن الواجب أن

متام الرضى باهللا ربا ؛ لكن رضاهم عنهم إما من باب مقابلة اللفظ مبثله وإال أن بقضاء اهللا وقدره ألن هذا من 

(( إن الذين آمنوا وعملوا املراد برضاهم أم فرحوا بذلك واستبشروا به ومل يبغوا عنه حوال ، كما قال عزوجل: 

ومن فوائدها: أن الفوز    خالدين فيها ال يبغون عنها حوال ))الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزال

حقيقة ليس بربح الدينار والدرهم واجلاه والرئاسة ، الربح العظيم أو الفوز العظيم هو فوز اإلنسان جبنات نعيم ـ 

(( هللا ل وعال: مث قال ج .(( ذلك الفوز العظيم )) أسأل اهللا أن جيعلين وإياكم من الفائزين ا ـ ؛ وهلذا قال: 



(( ملك هللا وحده ، واستفدنا " وحده " من تقدمي اخلرب ، أي هللا وحده ال غريه ؛  ملك السموات واألرض ))

(( قل ادع الذين يتصرف فيه كما يشاء وال يشاركه أحد يف ملكه ، قال اهللا تعاىل:  السموات واألرض ))

وال في األرض وما لهم فيهما من شرك وما له من زعمتم من دون اهللا ال يملكون مثقال ذرة في السموات 

مجع السموات ألن عددها  (( السموات واألرض ))وقوله:  ظهير وال تنفع الشفاعة عنده إال لمن أذن له ))

ما فيهن " ما " هنا اسم موصول  (( وما فيهن ))سبع ، وأفرد األرض باعتبار اجلنس وإال فإن األراضني سبع ؛ 

 ا عن غري العاقل ، قالوا ألن أكثر ما يف السموات واألرض من غري العقالء ، وأكثر ما يف وعرب مبا اليت يعرب

؛ وقيل: بل عرب مبا ألا تشمل األعيان  (( وما فيهن ))السموات واألرض من غري العقالء ؛ فلهذا قال: 

لعاقل لتعيني الشخص نفسه ؛ واألحوال فكأنه قال: وما فيهن من أعيان وأحوال ؛ و" من " إمنا يعرب ا يف ا

 من" وهذه فائدة ال تكد جتدها عند كثري من النحويني لكن ابن القيم رمحه اهللا يف " بدائع الفوائد " أشار إليه أن 

للعاقل إذا قصد التعيني يعين عينه ؛ أما إذا قصد عموم األعيان واألحوال فإنه يعطى مبا ؛ وأبني مثال لذلك  "

ومل يقل " من " لكن لو قال قائل لشخص: تزوج من  فانتهوا ما طاب لكم من النساء ))(( قول اهللا تعاىل: 

شئت من بنايت ، فمن هنا جاءت ألجل التعيني ؛ وهذا املعىن اللطيف أنه إذا قصد مبا ما يشمل األعيان 

ع إىل قول النيب صلى من املخلوقات العظيمة ، وامس (( ما فيهن ))واألحوال فإا أفصح من اإلتيان مبن ؛ وقوله: 

أطت يعين صار هلا صوت كسرير الرحل عند ثقل  أطت السماء وحق لها أن تئط ) (: آله وسلمعلى اهللا عليه و 

أي  (( وهو على كل شيء قدير ))احلمل ، البعري إذا محلت عليها فإن رحلها يكون له صوت يسمى " أطري " 

ا من موجود إال وهو قادر على إعدامه وما من معدوم إال و مع عموم ملكه قدرته أيضا عامة على كل شيء ، م

وهو قادر على إجياده تبارك وتعاىل وال يستثىن من هذا شيء ، هو قادر على كل شيء ؛ وأخطأ صاحب تفسري 

" اجلاللني " حيث قال عند هذه اآلية: فخص عقله ذاته فليس عليها بقادر ؛ فإن هذا قول منكر ؛ لكن هذا 

يث ينفي أن تقوم األفعال االختيارية باهللا يعين عنده اهللا ال ينزل وال يستوي على العرش وال مقتضى مذهبه ح

يضحك وال يفرح ، ومن املعلوم أن األفعال االختيارية تقوم مبشيئته هو قادر على إجياده وإعدامه ؛ فالقول هذا 

وجل ؛  نستثىن يفعل ما يشاء عزمنكر مبين على عقيدة فاسدة ؛ وحنن نقول إن اهللا على كل شي قدير وال 

   الفوائد إن شاء اهللا يف الدرس القادم .

أال يفهم منه أنه ال يدخل اجلنة إال  (( هذا يوم  ينفع الصادقين صدقهم ... ))يف قوله تعاىل:  السائل :

  الصادقون ؟ 

   أصال ليس هناك مؤمن إال وهو صادق ؛ فال إشكال . الشيخ :



  فهل يفهم من تأكيد اخللود باألبدية خلود املكان أي اجلنة ؟ (( خالدين فيها أبدا ))يف قوله تعاىل:  السائل :

   أي معلوم ، لو عدم املكان أين يكون اخلالد ؟ ضروري . الشيخ :

  ؟ (( إن تعذبهم فإنهم عبادك ))استشكال يف قوله تعاىل:  السائل :

فإنه لن يعذم إال ؛ يف مقابل قدرت له أسباب  (( إن تعذبهم ))ل ا فيها إشكال ، اإلشكااملغفرة مم الشيخ :

بفضله ومنه لكن كونه مل يشرك من أسباب املغفرة اليت تكون حتت العذاب ؛ نعم إن اهللا يغفر ما دون الشرك 

   مشيئة اهللا .

  هذا صحيح ؟منهم من يقول إذا دخل املسلم اجلن وكان يشتهي الدخان فإنه حيصله فيها فهل  السائل :

يدور ، من قال هذا يا عبد الرمحن ؟ أعوذ باهللا ، هذا غلط ، غلط عظيم ؛ واعلم أنه ال ميكن أن  الشيخ :

   يشتهي أهل اجلنة شيئا حمرما أبدا .

    قلنا إن العبودية العامة مبعىن القدر السائل :

  يعين التقدير القدر  الشيخ :

  عبودية ؟فهل احليوانات تدخل يف هذه ال  السائل :

(( وهللا يسجد من في السموات ومن بل احليوانات غري اآلدميني واجلن عباد هللا تعاىل بالقدر والشرع ؛  الشيخ :

   . في األرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس ))

شيء أقرضك إياه ، ينوي هذا هذه سهلة يعين يتأول يف التأويل ممدوحة عن الكذب ، يقول ما عندي  الشيخ :

   والنية ختصص العام ؛ خل هذا عندك انتفع به ، إن يف التأويل ملمدوحة عن الكذب .

(( فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي رجلين ومنهم من يمشي على أربع يف قوله تعاىل:  السائل :

  هل هذا عام يف مجيع املخلوقات ؟ ))

   التغليب .هذه قالوا من باب  الشيخ :

بسم  هللا ملك السموات واألرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير ))(( أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

اهللا الرحمن الرحيم ؛ (( الحمد هللا الذي خلق السموات واألرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا 

ه ثم أنتم تمترون وهو اهللا في يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجال وأجل مسمى عند بربهم

هللا ((  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛  . السموات وفي األرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ))

ائد . وأظن أننا تكلمنا عليها ؟ ما أخذنا الفو  ملك السموات واألرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير ))

من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن اهللا ملا ذكر ما جرى بينه وبني عيسى عليه الصالة والسالم وأن عيسى تربأ مما 



يدعيه النصارى فيه بني أن هللا ملك السموات واألرض وأن عيسى ال يصلح أن يكون إهلا ال هو وال غريه ألم 

: اختصاص ملك السموات واألرض وما فيهن هللا ال ميلكون شيئا مما يف السموات واألرض ؛ فيستفاد من هذا

عزوجل ؛ وجه االختصاص تقدمي اخلرب ، والقاعدة أن تقدمي ما حقه التأخري يفيد احلصر سواء كان هذا الذي 

ومن فوائدها: عموم ملك اهللا للسموات واألرض ؛  . حقه التأخري خربا أو مفعوال أو غري ذلك مما حقه التأخري

(( وإن واملفرد املضاف يفيد العموم ؛ وامسع إىل قوله تعاىل:  ملك السموات واألرض )) ((يؤخذ من اإلضافة 

فإن " نعمة "  مفرد ، وال حيتاج إىل عدد لو أخذنا بظاهرها لقلنا نعمة واحدة ؛  تعدوا نعمة اهللا ال تحصوها ))

لو قال اإلنسان: عبدي حر ،  وهلذا (( ال تحصوها ))لكن ملا كان املفرد املضاف يفيد العموم صح أن يقول: 

وعنده أعبد من يعتق منهم ؟ كلهم ، اجلميع إال إذا كان له نية بعبد خاص ؛ ولو قال: زوجيت طالق ، وعنده 

   ؛ ألن املفرد املضاف يكون للعمومأربعة ؟ تطلق الزوجات كلهن ما مل ينوي واحدة 


